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Dňa 3. februára sme začali s prístavbou ďalšieho prístrešku na ihrisku Pod Stráňou pre zlepšenie komfortu pri našej súťaži...pozri
foto
Dňa 6. januára 2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 63 zo 103 členov nášho zboru, zástupcovia
okrsku č. 1 z Hradnej, Súľova, Predmiera, Maršovej-Rašova a družobného SDH Veľké Karlovice-Tísňavy.
Schôdze sa zúčastnili aj družstvá dievčat a chlapcov, ktorí nás reprezentujú v hre Plameň. Do konca januára sa naši zástupcovia
zúčastnili VČS v spomínaných zboroch.
V sobotu 24. septembra 2016 zorganizoval DHZ Súľov okrskové taktické cvičenie zamerané na hľadanie, ošetrenie a následný
transport zranenej osoby v nedostupnom teréne Súľovských skál. Za náš zbor sa cvičenia zúčastnili Peter Čička, Marián Čička,
Peter Krajči ml., Tomáš Bučo a Anton Tomčiak.

V sobotu 6. augusta 2016 na ihrisku pod Stráňou organizujeme 3 súťaže. Začíname o 10.00 hod. 1 ročníkom detskej súťaže o
pohár DHZ Jablonové od 14.00 hod. pokračujeme 11 ročníkom o Putovnú skalu DHZ Jablonové, končíme nočnou súťažou o pohár
Pirkošov so začiatkom o 21.15 hod., tešíme sa na Vašu účasť... pozri pozvánku

V nedeľu 12. júna 2016 sme na ihrisku pod Stráňou spoločne s DHZ Predmier kompletne odskúšali nové protipovodňové vozíky. Za
náš zbor sa tohoto oboznamovania sa s technikou zúčastnili Peter Čička st., Marián Čička, Peter Krajči ml., Peter Krajči najml.,
Marián Adamec, Tomáš Koštek, Patrik Staríček, Michal Staríček, Martin Galo.

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána náš zbor 30. apríla 2016 privítal na sv. omši hasičov z Predmiera, Maršovej - Rašova a
Hrabového, na ktorej sme si spoločne uctili nášho patróna.
1. mája sme s DHZ Predmier pripravili autobusový zájazd na hasičskú púť do Rajeckej Lesnej.
8. mája sa naši členovia zúčastnili okrskových osláv sviatku sv. Floriána v Predmieri.

V piatok 15. apríla 2016 sme pri požiarnej zbrojnici založili "sad priateľstva". Zástupcovia DHZ z Hradnej, Súľova, Predmiera,
Maršovej - Rašova, Jablonového (okrsok č. 1) a družobného SDH Veľké Karlovice Tísňavy zasadili jablone, ktoré ozdobili svojimi
obecnými vlajkami.

12. marca 2016 sa v hasičskej zbrojnici v Predmieri uskutočnili skúšky na získanie odznaku odbornosti 2. alebo 3. stupňa pre
okrsok č. 1. Za náš zbor ich úspešne zvládli a odznak odbornosti č. 2 získali Peter Čička, Marián Čička, Juraj Koštek, Jozef Koštek a
Peter Krajči ml.. Odznak odbornosti č. 3 získali: Denisa Balážová, Jana Kurincová, Marián Adamec, Marián Hanulík, Jozef Hanulík,
Marián Staríček, Tomáš Bučo, Martin Galo, Peter Krajči najml., Patrik Gaňa, Patrik Staríček, Tomáš Koštek a Anton Tomčiak.

29.2.2016 sme si prevzali protipovodňový vozík z Ministerstva vnútra SR projekt na protipovodňovú techniku ... pozri foto

2. januára 2016 sa uskutočnila výročná členská schôdza, zúčastnilo sa jej 67 členov nášho zboru, družstvá dievčat a chlapcov.
Svojou účasťou našu VČS poctili zástupcovia DHZ Hradná, Súľov, Predmier, Maršová - Rašov a družobný SDH Veľké Karlovice Tísňavy.

27.novembra 2015 sme v našom KD zorganizovali okrskový odber krvi. Odberu sa zúčastnilo 26 darcov z Jablonového, Hradnej,
Súľova, Predmiera, Maršovej-Rašova, Bytče a Hrabového.

17. mája 2014 sme na futbalovom ihrisku a v jeho okolí v spolupráci s HaZZ Bytča pripravili okrskové taktické cvičenie zamerané
na riadenie, organizovanie a vzájomnú súčinnosť medzi družstvami HaZZ a DHZ pri požiari lesného porastu a stohu slamy.
Zúčastnené DHZ - Hradná, Súľov, Predmier, Maršová - Rašov a Jablonové.

Hasiči z Veľkých Karlovíc si okrem nášho patróna uctili kyticou aj zúčastnené hasičky matky a pripomenuli si 150. výročie
založenia dobrovoľného hasičstva v Čechách a 300 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Veľké Karlovice.
11. mája sa 8 našich členov zúčastnilo svätej omše vo Veľkých Karloviciach spojenej s požehnaním novej sochy sv. Floriána, ktorú
im darovala obec.

3. mája sme zorganizovali okrskovú oslavu sviatku sv. Floriána spojenú so svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Michal Baláž.
Poctu svojmu patrónovi prišli vzdať okrem domácich aj hasiči okrsku č. 1 z Hradnej, Súľova, Predmiera, Maršovej-Rašova ale aj
okolitých obcí Hrabového a Plevníka - Drieňového.

27. apríla sa naši členovia spolu s rodinnými príslušníkmi zúčastnili hasičskej púte v Rajeckej Lesnej.

21. marca 2014 sa darovania krvi v rámci výjazdu mobilnej tranfúznej stanice v Súľove zúčastnilo 39 darcov z toho 5 z
Jablonového: Peter Čička st., Oľga Ptáčková, Jozef Hanulík, Denisa Balážová, Rastislav Randa ml.

7., 8., 9., 15. a 16. marca 2014 sa v našom kultúrnom dome uskutočnila základná príprava členov hasičských jednotiek, ktorú
zastrešila OŠ DPO SR Martin.
Za náš zbor túto prípravu absolvovali: Jana Kurincová, Denisa Balážová, Zuzana Krajčiová, Marián Čička, Peter Čička st., Martin
Galo, Peter Krajči najml., Tomáš Bučo, Rastislav Randa ml., Patrik Gaňa, František Baláž, Peter Krajči ml., Michal Krajči.

4. januára sa uskutočnila výročná členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 85 zo 102 členov nášho zboru, zástupcovia okrsku č. 1 z
Maršovej-Rašova, Predmiera, Hradnej, Súľova a družobného SDH Veľké Karlovice- Tísňavy. V nasledujúcich týždňoch sa naši
zástupcovia zúčastňovali VČS v spomínaných zboroch.

Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové Vás pozýva na odber krvi dňa 29.11.2013 t.j. piatok v čase od 7.30 do 10.00 hod. v
kultúrnom dome Jablonové. Prineste si so sebou občiansky preukaz + kartičku poistenca. Vítaní sú aj prvodarcovia.

Výbor DHZ Jablonové oznamuje svojim členom, že v sobotu 9. novembra 2013 od 8.00 hod. sa uskutoční upratovanie zbrojnice.

V sobotu 11. mája 2013 sme si svätou omšou , ktorú celebroval náš rodák Mons. Michal Baláž pripomenuli sviatok sv. Floriána.
Svätej omše sa zúčastnili okrem domácich členov aj DHZ z Predmiera, Maršovej-Rašov, Hrabové a Plevník-Drieňové.

V nedeľu 28. apríla 2013 sa Peter Čička, Ladislav Čička, Marian Čička, Jozef Hanulík, Marian Hanulík, Peter Tarhaj, Peter Krajči

najml., Radoslav Tarhaj, Martin Galo, Marian Adamec, Jana Kurincová, Denisa Balážová, Veronika Čičková a Zuzana Krajčiová
zúčastnili hasičskej púte v Rajeckej Lesnej pri príležitosti sviatku sv. Floriána patróna hasičov.

24. marca 2013 sa v hasičskej zbrojnici uskutočnilo prvé stretnutie s deťmi 2. až 4. ročníka ZŠ so záujmom o hasičský krúžok,
ktorého cieľom je pripraviť chlapcov a dievčatá na celoštátnu hru Plameň. Účasť 23 detí bola potešujúca, tréneri Peter Tarhaj a
Marián Hanulík rozhodli, že trénovať budú 2x v týždni.

V piatok 22. marca 2013 sa v Predmieri uskutočnilo okrskové darovanie krvi, ktorého sa za náš zbor zúčastnili: Juraj Krajči, Jozef
Hanulík, Peter Čička, Anton Baláž, Rastislav Randa, Veronika Čičková, Jana Kurincová. Celkovo darovalo krv 33 darcov.

V sobotu 9. februára 2013 DHZ Jablonové usporiadal fašiangový sprievod po obci, sprevádzala ich dychovka Predmerčanka. V
sprievode bolo 20 masiek.

V tomto období sa konajú výročné členské schôdze a členovia nášho výboru sa niektorých zúčastnia. V okrsku č. 1 okres Bytča v
Maršovej-Rašove, Súľove, Predmieri, Hradnej a v družobnom zbore Veľké Karlovice-Tísňavy.

5. januára 2013 sa uskutočnila výročná členská schôdza, ktorej sa zo 102 členov zúčastnilo 73 členov.

Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové Vás pozýva na odber krvi dňa 23.11.2012 v čase od 7.30 do 10.00 hod. v hasičskej
zbrojnici v Maršovej -Rašov. Prineste si so sebou občiansky preukaz + kartičku poistenca.

Výbor DHZ Jablonové oznamuje svojim členom, že v sobotu 10.novembra 2012 od 8.00 hod. sa uskutoční upratovanie hasičskej
zbrojnice.

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Jablonové oznamuje svojim členom, že každú nedeľu od 30.9.2012 o 10.00 hod. sa na
ihrisku pod Stráňou konajú praktické ukážky obsluhy nového hasičského auta. Záujemcovia, ktorí si chcú novú techniku vyskúšať
nech si so sebou zoberú nepremokavú obuv.

V sobotu 1. septembra sa naši členovia Lukáš Čička, Marian Čička, Peter Krajči st., Patrik Gaňa, Rastislav Ranad ml., Tomáš
Bučo, Martin Čička a Peter Čička st. zúčastnili okrskového taktického cvičenia, ktoré organizátori DHZ Hradná pripravili formou
súťaží: pílenie dreva, plnenie suda vodou vedrami, pivná štafeta, štafeta 8x50 m, požiarny útok do kopca a voda sa zabezpečovala
z potoka.
Naše družstvo v konkurencii hasičov z Hradnej, Súľova, Predmiera a Maršovej-Rašova obsadilo 4. miesto.

18. júna sme začali s pripravnými prácami pre osadenie betónových schodov na ihrisku pod Stráňou.

12. mája sme sa znova stretli vo veľkom počte pred hasičskou zbrojnicou pri podvečernej sv. omši. Náš rodák Mons. Michal Baláž,
riaditeľ Biskupského úradu v Žiline požehnal hasičskú zástavu DHZ Jablonové. Túto významnú udalosť s nami spoločne oslávili

DHZ okrsku č. 1 hasiči z Hradnej, Súľova, Predmiera, Maršovej-Rašova a družobného SDH Veľké Karlovice - Tísňavy.

3. marca nám minister vnútra SR Daniel Lipšic odovzdal do užívania nové hasičské auto Iveco Daily, ktorým splnil sen všetkých
generácii Jablonovských hasičov.

